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Het zijn zware tijden in Peru. Het coronavirus heeft zich in 2020 razendsnel over Peru verspreid 

en het openbare leven maandenlang lam gelegd.  

Veel mensen in Urubamba en Cusco zijn grotendeels afhankelijk van inkomsten uit het toerisme. 

Nu de toeristen wegblijven neemt de werkloosheid en de armoede handoverhand toe.  

De scholen blijven dicht waardoor niet alleen de spanningen tussen ouders en kinderen oplopen 

maar de kinderen ook op achterstand komen.  

Vooralsnog is er veel onduidelijkheid over de toekomst. Zo is er nog niet bekend of de scholen in 

2021 weer opengaan of dat het onderwijs online voortgezet gaat worden. 

 

Veranderingen bij ons sinds het begin van de lockdown 

Rosa Maria woont sinds maart 2020, het moment dat het land in een strenge lockdown ging, 

weer bij ons in Urubamba en in juli is ook Zoraida teruggekomen naar Urubamba.  

Begin mei hebben we de kamers van de meiden en ook die van Carlos opgezegd en hun spullen 

uit Cusco teruggehaald. Hun bedden, matrassen en huisraad hebben we aan families gegeven die 

het hard nodig hadden. Op het moment dat het onderwijs weer opengaat en de jongeren weer 

voor hun studie naar Cusco kunnen, zullen we opnieuw kamers gaan huren in Cusco.  

Begin januari 2021 wonen Zoraida, Abel, Julio, Rosa Maria en Gozguan bij ons in huis. Sinds het 

begin van de quarantaine komen ook Deiby en Jhon vrijwel dagelijks naar ons toe om te weven, 

online lessen te volgen, huiswerk te maken, te douchen of simpelweg te eten. Daarnaast komen 

ook Jean Pier en Carlos regelmatig naar ons toe. We kunnen niet heel Peru redden, maar we 

delen wat we hebben. Gemiddeld zitten we tijdens de lunch met zijn negenen of tienen aan tafel. 

Dit is een van de redenen dat het maandelijkse huishoudgeld voor 2021 is verhoogd.  

Daarnaast zijn de uitgaven van het gas en elektriciteit enorm gestegen. Het bedrag voor 

huishoudgeld zal worden aangepast aan de situatie. 

 

  



Rekeningnummer op naam van de stichting 

Stichting PUMA Ayni heeft sinds begin 2020 een eigen rekeningnummer bij de Rabobank. Het 

IBAN-nummer is: NL54 RABO 0352 7695 56 en het BIC nummer is: RABONL2U. 

De rekening bij de ABNAMRO-bank op naam van L.V. Verkerk, blijft voorlopig nog in gebruik 

tot iedereen het nieuwe rekeningnummer heeft gevonden. 

 

ANBI-status voor PUMA Ayni 

Stichting PUMA Ayni is met ingang van 1 januari 2020 door de belastingdienst aangemerkt als 

Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI), waardoor zowel losse als periodieke giften onder 

bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.  

Voor meer informatie kunt u de site belastingdienst.nl raadplegen. 

 

Website www.stichtingpumaayni.nl 

Om de informatie over PUMA Ayni makkelijker toegankelijk te maken hebben we begin 2020 

een aparte webpagina voor de stichting gemaakt.  www.stichtingpumaayni.nl. 

 

Kwartaal Nieuwsbrief 

In 2020 hebben we vier keer een nieuwsbrief uitgestuurd. Deze zijn terug te lezen op onze 

website www.stichtingpumaayni.nl onder nieuws. 

 

Overlevingspakketten voor meer dan 500 families – Corona Noodhulp 

In de maanden juni, juli en augustus hebben we, met dank aan onze donateurs en het Wilde 

Ganzen Coronafonds, honderden families een overlevingspakket kunnen geven: groente, fruit en 

houdbare producten, zoals olie, rijst, suiker, linzen, maismeel, eieren en wc-papier, een deken en 

schoolspulletjes voor de kinderen.  
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Chocolatada en kerstpakketten voor Huacahuasi 

In december hebben we met dank aan onze donateurs meer dan vijftig families een kerstpakket 

kunnen geven en dankzij een donatie uit Lima, ook speelgoed en dekens voor de kinderen. 

Voor de kinderen en jongeren van de lagere en middelbare school in het bergdorp Huacahuasi 

hebben we de traditionele chocolatada, een kop warme chocolademelk met kerstbrood, kunnen 

organiseren. 

 

                     



Onderwijs 

De scholen zijn in 2020 dicht gebleven. Half maart zijn ook de instituten en universiteiten dicht 

gegaan. Het onderwijs werd online gegeven. Er is nog niet bekend of de scholen in 2021 weer 

opengaan. De verwachting is dat het onderwijs ook in 2021 grotendeels online gegeven zal gaan 

worden en voor de studenten die praktijkonderwijs volgen, zoals Carlos en Rosa Maria, wellicht 

een deel op de instelling. 

De maandelijkse lesgelden gingen in 2020 gewoon door. De telefoon/ internet –abonnementen 

hebben we uitgebreid zodat de jongeren de lessen online kunnen volgen en hun huiswerk kunnen 

versturen. Daarnaast hebben we dit jaar drie mobiele telefoons aangekocht en de laptops 

opnieuw laten installeren.  

De laptops die we in huis hebben zijn oud en dringend toe aan vervanging. Evenals een aantal 

mobiele telefoons. Deze zullen we aankopen op het moment dat de situatie het weer toelaat om 

naar Cusco te gaan en het daadwerkelijk nodig is. 

 

 

 



StandUp4Talent | https://www.standup4talent.nl/peru/ 

In 2020 heeft Stichting PUMA Ayni van de Stichting Stand Up 4 Talent ondersteuning 

ontvangen voor de opleiding van drie jongeren: Zoraida, Rosa Maria en Abel. 

 

         

 

Schoolmateriaal voor 180 kinderen in bergdorp Huacahuasi 

In juni hebben we in samenwerking met docenten en de directeur van de lagere- en middelbare 

school in het bergdorp Huacahuasi, schoolmateriaal uitgedeeld aan 180 kinderen. 

 

         

 

https://www.standup4talent.nl/peru/


Nieuwe uniformen voor de schoolgaande kinderen 

Begin maart hebben we, met steun van onze donateurs, nieuwe uniformen en schoenen gekocht 

voor de schoolgaande kinderen. Half maart zouden de scholen weer beginnen, maar deze zijn dus 

het hele schooljaar dicht gebleven. Julio groeit hard, dus de jongens maakten al grapjes.  

Hopelijk past hij zijn schoolkleding nog als de scholen weer van start gaan. 

 

Ontstaan van weefatelier PUMA Ayni 

Aan het begin van de lockdown was er veel onduidelijkheid of en wanneer de online lessen 

zouden gaan beginnen. Om het dagritme aan te houden en om de energie hoog te houden, zijn we 

gaan kijken wat we in huis aan materiaal hadden en wat we daarmee zouden kunnen maken. Na 

het overlijden van Mama Grande is haar wol collectie in onze handen gekomen. Ook hadden we 

zelf een uitgebreide collectie hand gesponnen alpacawol en baby en alpacawol geverfd met 

plantmateriaal en cochenille. Vanaf het begin van de lockdown is Octavio weefles gaan geven 

aan de kinderen en jongeren in de familie. Op het hoogtepunt had hij wel 9 studenten. 

Daarnaast geven we textiel gerelateerde opdrachten aan de moeders. De producten die zijn 

ontstaan presenteren en verkopen we via de Facebookpagina Atelier PUMA en in onze kwartaal 

nieuwsbrief. Andy heeft een informatief promotiefilmpje van het Atelier PUMA gemaakt. 

De verkoop van producten gemaakt door Atelier PUMA is een groot succes. Wat ons heeft doen 

besluiten om ook in 2021 verder te gaan met Atelier PUMA. Verder zijn we aan het onderzoeken 

hoe we de producten van Atelier PUMA toegankelijker kunnen maken voor verkoop door 

bijvoorbeeld een webshop te openen.  

Meer verkoop betekent een mogelijkheid om meer mensen aan het werk te helpen. 

 

Winkel op Facebookpagina Atelier PUMA 

Evy en Julie Nollet hebben een winkel met onze producten ingericht op de Facebookpagina van 

Atelier PUMA.  

 

Artikel in blad Metier over het weefatelier van PUMA Ayni 

Dit alles trok ook de aandacht van Boukje Mulder, die voor het tijdschrift Métier magazine, een 

artikel schreef over de ontwikkelingen van het weefatelier voor het decembernummer.  



  



Moestuin en kippen voor eieren en vlees 

Tijdens de maandenlange lockdown in 2020 was de toevoer van voedsel onstabiel en onzeker. Als 

reactie daarop hebben we op ons terrein een moestuin aangelegd en een kippenhok gebouwd. De 

kippen leggen dagelijks heerlijk verse eitjes en zo nu en dan slachten we er een voor het vlees. 

Begin 2021 eten we courgette, sla en bietjes uit de moestuin. 

Acties van donateurs 

• Art for Sale – Marijke Hegeman maakte naar aanleiding van door ons gestuurde foto´s een 

serie schilderijen die ze te koop aanbood via Facebook en Instagram. Het idee is om op een 

later moment een verkooptentoonstelling of veiling te organiseren. 

• Opmeer Reports – Pauline en Wim van Opmeer Reports stelde een prachtige afdruk 

beschikbaar van een door hen gemaakt foto tijdens hun bezoek aan de Heilige Vallei in 

2017. Deze is verkocht aan de hoogste bieder. 

• Verkoop mondkapjes – Lidy Verkerk en Adrie Jansen maakten mondkapjes en verkochten 

deze. 

• Gehaakte lama´s – het kunstatelier LIMA Esen heeft een serie vrolijke gehaakte lama´s 

verkocht. 

• Actie Warm hart van de KRO-NCRV – Jaap Kok en Miep van Garderen melden PUMA 

Ayni aan voor de Actie Warm Hart van de KRO – NCRV. 

• Gehaakte mutsen tegen de kou – Haiko en Erika doneerden meer dan 200 gebreide 

mutsen gemaakt door Abrigando Cabezitas. Deze hebben we op verschillende momenten 

en plaatsen uitgedeeld.  

 


